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Team & Erkännanden 
 

● Delmos (delegation mot segregation) gav möjligheten för olika organisationer 
och ideella föreningar att göra en kartläggning och behovsanalys av 
segregationen inom sitt verksamhetsområde. 

● Elin Lutke från Cirkus Unik ansvarade för samordningen av forskningen 
● Monica Picavea, från Oficina da Sustentabilidade planerade och styrde 

forskningen 
● Sabina Antonsson och Alexandra Diamand från Onyx Kulturproduktion utförde 

kvantitativ och kvalitativ forskning inom området. 
● Isabela Maria Gomes de Menezes från Oficina da Sustentabilidade ansvarar för 

kartan och den slutliga bloggen 
● Lena Lutke från Cirkus Unik: revision av texten 
● Marçal Morell från Marxal ansvarar för den slutliga designen 
● Louisa Lundgren från Cirkus Unik och Djelal Axoyson från Korredo tog hand 

om projektets administration och ekonomi 
 

● Särskilt tack till: 
● Alla organisationer som generöst delade sin information med oss. 
● Kulturskolan i Göteborg för all värdefull information 
● Delmos som gav oss denna möjlighet att basera vårt jobb på ännu mer kunskap 

om segregation i Göteborg. 
● Alla skolor och Fritids  
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1. INTRODUKTION  
 
Cirkus Unik presenterar denna forskning till Delmos för att vi tror, och det finns studier               
som visar att, fritidsaktiviteter inom sport och kultur påverkar barnens utveckling           
positivt och utgör en positiv åtgärd mot segregation. 
Vår hypotes var att det finns mindre möjligheter / tillgänglighet till att delta i någon               
form av sport- eller kulturaktivitet för barn i åldern 7-9 från utsatta områden i Göteborg. 
Göteborgs kommun skrev en mycket relevant rapport om segregering i Göteborg. Enligt            
denna rapport, från Jämlikt Göteborg, 2017: “Barns fritidsliv är viktigt för att skapa             
sammanhållning stärka integrationen och främja hälsan och tilliten. Fritidslivet är en           
viktig komponent för att stärka barns sociala, emotionella, mentala och motoriska           
förutsättningar. Inte minst är en aktiv fritid, som barnen är nöjda med, viktig eftersom              
det skapar förutsättningarna för att barn är mer fysiskt aktiva. Det i tider då barns               
fysiska aktivitet generellt har minskat samt att barn har en sämre psykisk hälsa. Båda              
dessa aspekter på hälsan kan förbättras om barn ges möjlighet till rörelse, lek och idrott.               
Det är därför viktigt för alla barn att ha trygga och lättillgängliga utemiljöer, aktiviteter              
och andra sysselsättningar på fritiden”.  (s.108, 2017) 
 
"Barnens fysiska och psykiska hälsa förbättras om de får möjligheter till rörelse, lek och              
sport." WHO rekommenderar att barn mellan 5 och 17 år är fysiskt aktiva i måttliga till                
höga nivåer, minst 60 minuter per dag. "(Sida 109) 
Samtidigt ser vi ett högt index för personer i befolkningen med utländsk bakgrund och              
en ökning av segregationen. Göteborgs stad behöver inkludera alla i samhället och            
arbeta mot segregation. 
Med tanke på detta ämne och Cirkus Uniks vision att erbjuda alla barn samma              
möjligheter, oberoende av deras socioekonomiska eller kulturella bakgrund, vill vi          
bättre förstå hur möjligheterna är fördelade i staden. 
 
Vi tror att fritidsaktiviteter kan göra skillnad i barns och områdens utveckling så att de               
har fler möjligheter. Vi avser att kartlägga sport, kulturaktiviteter och offentliga           
rekreationsområden i 10 stadsdelar i Göteborg, områden där Cirkus Unik redan har            
samarbeten och kontinuerliga aktiviteter. 
Denna forskning vill titta på och försöka förstå hur kultur- och sportaktiviteterna i dessa              
stadsdelar fördelas. Först tänkte vi bara undersöka kultur- och sportaktiviteter. Men när            
vi kom till fältet förstod vi att de offentliga rekreationsområdena också är relevanta och              
representerar fria möjligheter till aktiviteter. Några barn berättade för oss att de            
praktiserat gruppsporter med andra vänner i grannskapet, organiserade av dem själva, i            
de offentliga områdena. 
Den generella informationen som delas av rapporten Active Healthy Kids tillsammans           
med University of Strathclyde (Glasgow), Göteborgs universitet och Karolinska         
Institutet år 2016 visar att fysisk aktivitet i allmänhet bland barn och ungdomar är låg               
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och sedentärt beteende för högt för nästan alla åldersgrupper undersöktes i Sveriges            
Rapportkort 2016. 
Förutom dessa data kan det observeras att friidrotts-, fritids- och kulturaktiviteter inte             

når alla barn, och de som inte är inskrivna i Fritidsgrupperna kanske inte har tillgång till                
någon utvecklande verksamhet alls, varken fysisk eller psykisk, i sina bostadsområden. 
9 av 10 områden i denna forskning valdes på grund av deras egenskaper. Cirkus Unik               
brukar verka i områdendär flest barn har behov av möjlighet till gratis aktiviteter. 
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2.METODIK  
 
2.1 Ursprungligt urval 
Metoden för denna forskning och diagnos är baserad på prioriterade frågor relaterade till             
bristen på fysiska och kulturella möjligheter till aktiviteter som finns i utsatta områden i              
Göteborg. Tre viktiga faser och nödvändiga val har gjorts för denna forskning: 
1. Målgruppen. 
2. Geografiskt val av kvarter. 
3. Definitionen av möjligheter. 
 

2.1.1 Val av målgrupp 
Målgruppen, barn i åldern 7-9, valdes eftersom vi såg att i målgruppen Jämlikt             
Göteborg studerade saknades denna målgrupp. Deras betoning var på elever i 9: e             
klass. 
Detta är också den åldersgrupp och målgrupp som Cirkus Unik fokuserar på i sitt              
dagliga arbete. Cirkus Unik tror att det är viktigt att möta barn från en tidig ålder för                 
att ge dem goda möjligheter när det gäller deras livsval och framtid. I den här               
undersökningen har man fokuserat på att samla in uppgifter om antal elever i årskurs 1               
till 3 i skolorna, bakgrunden / nationaliteten hos eleverna, antalet Fritidsgrupper i            
skolorna och det totala antalet elever från årskurs 1 till 3 som deltar i dessa               
Fritidsgrupper. 
Definition-Fritids är en frivillig verksamhet som kostnadsfritt organiseras av skolorna          
och erbjuds barn i åldern 7-9 under ett par timmar efter ordinarie skoltid. 

 
2.1.2 Geografiskt val av område / Utsatthet 
 
Cirkus Unik arbetar med och har fokuserat på skolor i några av de mest utsatta               
områdena i Göteborg enligt polisrapporten. Dessa områden är givetvis speciellt          
intressanta att arbeta i för för organisationer som vill bidra till kampen mot segregation i               
vårt samhälle. 
Exempel på områden som anses vara mycket utsatta är Västra Göteborg, Ängås och             
Opaltorget. Västra Hisingen, Biskopsgården; Norra Hisingen, Backa Röd; och Östra          
Göteborg, Bergsjön. I alla dessa områden samarbetar Cirkus Unik med skolor och            
fritidsgrupper. 
Cirkus Unik organiserar möjligheter för barn från olika (socioekonomiska och          
kulturella) bakgrunder att mötas, eftersom dessa möjligheter för närvarande är sällsynta.           
Eftersom vi tror att vi inte bara ska "integrera" förorter med centrum utan även centrum               
med förorterna, arbetar vi också i områden som inte är listade som utsatta av polisen. 
Vi bestämde oss för att göra vår forskning i 10 områden i staden, baserat på de 9                 
områden där Cirkus Unik har samarbete och partnerskap med den lokala skolan. Detta             
gör det idealiskt att använda som utgångspunkt från vilken man söker aktiviteter och             
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offentliga rekreationsområden. Den enda skola som vi inte regelbundet och veckovis har            
partnerskap med är Långedrag, Västra Göteborg, som vi valde som kontrollgrupp. Det            
är ett område med en av de högsta genomsnittliga inkomsterna i staden enligt SCB              
2017. 
I alla delar av Göteborg valde vi minst en skola utom i Centrum och Örgryte-Härlanda,               
som är de mer privilegierade områdena i Göteborg. Ett annat undantag var Västra             
Göteborg där vi valde tre skolor, två som vi har partnerskap med i Tynnered, ett särskilt                
utsatt område och en i Långedrag, ett privilegierat område i Göteborg. Vi var särskilt              
intresserade av Västra Göteborg eftersom det visar tydliga interna ojämlikheter. 
 
Det finns områden med varierande kulturell, social och ekonomisk bakgrund i denna            
undersökningning, eftersom vi var intresserade av att förstå om det fanns några            
skillnader beträffande möjligheterna till fritidsaktiviteter beroende på områdenas olika         
egenskaper. 
 
Utsatthetsindex som definierades av polisrapporten (2017) var en viktig aspekt att           
använda när vi jämförde de olika stadsdelarna. För att visualisera utsatthetsgrad valde vi             
färgerna i det semaforiska systemet, som sedan används i hela rapporten ( se karta              
nedan): 
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En fullständig förteckning över dessa utsatta områden offentliggjordes i juni 2017 av            
polisen, Nationella Operativa Avdelningen, Underrättelseenheten med titeln: Utsatta        
områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen. Rapporten           
hjälper till att förstå vad som är viktigt  och hur man definierar utsatta områden: 
 
"Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en 
låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I 
dessa områden finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande 
framtidstro såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång. Riskfaktorerna 
kan även bestå i strukturella faktorer som bostadsområdets fysiska miljö och en 
upplevd oro bland etniska grupper då historiska och globalt aktuella konflikter 
ger lokalt avtryck. Därtill finns en stor riskgrupp med unga personer som lätt 
påverkas av normbrytande beteenden, ett stort antal kriminella aktörer och en 
genomsnittlig lägre kollektiv förmåga. Tillsammans resulterar detta i en 
kriminaliserandeprocess som med tiden får så stort genomslag att ett helt 
bostadsområde påverkas och en alternativ social ordning skapas."(S. 4, Polisrapport          
2017) 
Som vi beskriver i vår metod nedan är dessa kriterier mycket viktiga för vårt operativa               
arbete och för vår undersökning som helhet. 
 

 
2.1.3 Möjligheter till fritidsaktiviteter - Aktiviteter och offentliga        
rekreationsområden 

 
 

Efter att ha samlat in information om varje grannskap börjar vi kartlägga aktiviteterna             
och de offentliga rekreationsområdena som är tillgängliga för varje område. 
Vi har använt de skolor som Cirkus Unik kontinuerligt arbetar med som “bull´s eye”.              
Därifrån har vi bara listat aktiviteter runt dessa skolor inom ett gångavstånd på 30              
minuter runt skolorna. 
Vi letade efter aktiviteter organiserade av olika organisationer (föreningar). Många          
aktiviteter är öppna efter skoltid. 
I denna forskning har vi fokuserat på kultur- och sportaktiviteter. En kulturaktivitet            
kan vara allt från dans, teater, konst och musik. Sportaktiviteterna spänner över ett             
brett utbud från hockey till bandy, fotboll, skridskoåkning, basket och annat. 
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Vi ansåg det lämpligt att lista alla fria aktivitetsmöjligheter som de offentliga            
rekreationsområdena erbjuder. Här finns stora utrymmen gratis och öppna för          
allmänheten utan någon kostnad alls. Några exempel på detta är de offentliga parkerna,             
de stora gräsplanerna och fotbollsplanerna runt staden. Det finns också skridskoparker           
och speciella lekplatser öppna för att aktivera och inspirera. 
 

 
2.2 Fyra steg  
Metoden utvecklades av Oficina da Sustentabilidade (ett brasilianskt företag)         
tillsammans med Cirkus Unik och består av fyra steg: 
 

(i)   Utbildning av forskningsgrupp. 
(ii)   Förfältsundersökning. 
(iii)   Fältundersökning. 
(iv)   Dataanalys och rapport. 
 

2.2.1 Steg 1- Träning av forskningsgruppen  
 

Den första åtgärden var att hitta ett lokalt team i Göteborg för att utföra              
internetforskningen och förbereda dem för att fylla i matrisen för forskningen.           
Matrisen är ett system där vi sorterar och lagrar all nödvändig information för             
undersökningen. 
Denna process görs via internet, på ett Excel Drive-dokument och har sin egen             
handbok för forskare. 

 
 2.2.2 Steg 2 - Förberedande undersökning 

 
Förberedelsen består av kartläggning på internet och andra sekundära källor av alla            
offentliga rekreationsområden och aktiviteter som vi kan hitta i varje stadsdel. 
För att slutföra den första delen av den kvantitativa matrisen sökte vi information om:              
Befolkningstal, Utländsk bakgrund%, Medelinkomst i SEK / månad, Arbetslöshet%,         
Bostäder / Hyres Lägenhet% och Högre utbildning%. 
 
Uppgifterna om områdena är samlade från Statistiska Centralbyrån, SCB, vilket gör           
informationen tillförlitlig. De är nya och nyligen insamlade vilket ger oss en realistisk             
bild av hur varje område ser ut idag. 
 
Vad vi undersökt om aktiviteterna på internet och Google Maps-forskning: 
Namn på verksamheten, CV, adress, kontaktuppgifter, gångavstånd inom högst 30          
minuter från skolan, målgruppens kön och ålder, pris per termin / besök och under              
vilken årstid aktiviteten fungerar. Vi tittade också på marknadsföring av verksamheten           
och hur barnen registrerar sig och ansöker till verksamheten. 
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För att vara säker på att vi använde samma undersökningstid för varje område,             
bestämde vi ett 8 timmars sekundärt forskningsarbete för varje grannskap, vilket           
innebär att vi använde samma tid för alla grannskap. 
Så insamlade vi det mesta av informationen om de aktiviteter som senare utmärktes på              
vår aktivitetskarta i Google Map. 
 
En viktig aspekt att nämna är att vi vid aktivitetsutforskningen i områdena            
respekterade gränsen av en maximal 30 minuters promenad från skolorna, som var            
våra utgångspunkter, ett maximalt avstånd på 2 km. Därför har vissa aktiviteter en             
överlappning . Det betyder att en del aktiviteter tjänar mer än ett grannskap och isåfall               
är aktiviteten  uppsatt i alla de områden som den betjänar. 
 
Några förändringar i metoden uppstod när vi började arbeta på fältet. Vår första             
hypotes var att de flesta inte deltog i verksamheten eftersom de hade svårigheter att              
hitta dem eller att det var svårt att förstå hur de skulle skriva in sina barn i aktiviteten.                  
Men på fältet fick vi informationen, att många barn vet om verksamheten, men             
aktiviteten har inga lediga platser där fler eller nya barn kan delta. För oss var det en                 
viktig information att lägga till i våra resultat, så vi återkom till den här delen och                
ringde upp alla aktiviteter för att fråga om de hade lediga platser för fler barn. 
Detta steg i undersökning innebar ytterligare fem timmar för varje stadsdel. 
Sammanlagt hittade vi 327 aktiviteter organiserade av Föreningar och organisationer.          
Vi antecknade också de offentliga rekreationsområden som var tillgängliga för sport           
och konst i varje grannskap, vilket summerade 83 platser. När vi adderar dessa två              
siffror fick vi det vi kallar totala aktivitetsmöjligheter, med tanken att offentliga            
områden för rekreation är ett tillfälle att utöva en aktivitet. 
 
Vi använde redan existerande databaser, bibliografiska undersökningar, intervjuer med         
personer med praktiska erfarenheter angående det undersökta problemet. Vi tittade          
också på kommunala databaser, valda enligt undersökningen och listade i fältet           
Bibliografiska referenser. 
Det nu centraliserade Utbildningssekretariatet i Göteborg var ett viktigt         
samlingsutrymme för information om skolor och deras plats. Enligt Flick (2009) har            
användningen av kvalitativa tekniker som intervjuer online, deltagarobservation,        
virtuell etnografi och fokusgrupper vuxit. Enligt författaren kan några av dessa           
metoder överföras och appliceras med lätthet på nätet efter endast små justeringar. 
 

2.2.3 Steg 3 - Fältundersökningen 
Efter att vi avslutat förberedande fältundersökning gick vi ut på fältet för att kontrollera              
vår information. Vi ville också se om vi kunde hitta fler aktiviteter eller mer data genom                
att prata med människor än vad som visades i sekundärforskningen. 
För att göra det använde vi en dag för varje stadsdel, pratade med barn,              
Fritidspedagoger och föräldrar som vi mötte slumpmässigt nära eller i skolorna. 
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Ett intressant faktum är att vi startade fältet med hjälp av en halvstrukturerad form som               
bara hjälpte oss att styra vårt samtal, försöka hitta fler aktiviteter och samla intryck som               
människor hade från dessa aktiviteter. 
Vi hittade bara ett fåtal nya aktiviteter, men dessa intervjuer fick oss att återvända till               
vår tidigare forskning och ompröva våra frågor som vi förklarar i texten ovan. 
Vi gick in i fältundersökningsfasen och med hypotesen att kommunikationen var det            
största problemet med att få tillgång till aktiviteterna, men folk berättade att            
tillgänglighet och resurser var en mer kritisk fråga än marknadsföring. 
 
De viktigaste resultaten är i sessionen: Kvalitativa resultat av undersökningen. 
 
2.2.4 Steg 4 - Data analys 
 
All information samlades i två stora matriser delade med det interna laget som             
producerar och korsar data, grafik och utformar en rapport. 
Alla aktiviteter utmärktes på en Google Maps karta och kan besökas online. 
Listan över alla aktiviteter som hittades finns också i denna rapport. 

 
Under våra 3 månaders undersökning producerade vi följande :: 

 
1) Karta över Göteborg i Google Maps, georefererad med all information som           

samlats om skolor och aktiviteter tillgängliga för barn i årskurs 1, 2 och 3. 
2) Kvantitativ matris 
3) Kvalitativ matris. 
4) Jämförelser mellan tillgängliga aktivitetsmöjligheter i stadsdelarna och annan        

intressant information i detta avseende. 
5) En lista för varje grannskap med möjligheter till sport och kulturaktiviteter för            

årskurs 1,2 och 3. 
6) Intryck och huvudfrågor upptagna som behov, enligt intervjuer med barn i           

närområdena och Fritids på de valda skolorna i områdena. 
7) Rapport i PowerPoint och Word. 
8) Digitalt gränssnitt med all information. 
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3. OMRÅDESDATA  
 
3.1.Majorna-Linné, Karl Johans torg 
 
 

Distrikt Majorna-Linné, Karl Johans torg 

Befolkningstal 1510 

Utländsk  Bakgrund % 14 

Medelinkomst SEK/mån 25013 

Arbetslöshet % 18 

Bostäder - Hyreslägenhet 

% 79 

Högre utbildning % 67 

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 
 
 

Skolans namn Karl Johansskolan, Amiralitetsgatan 22, 414 62 Göteborg 

Antal elever i årskurs 1 -3  302 

Antal Fritidsgrupper i 

skolan  17 

Totalt antal elever i Fritids 

i årskurs 1 - 3  274 

Fritidsaktiviteter 43 

Allmänna Fritidsområden 15 

 
Grad av utsatthet: Ej utmärkt i  Polisrapporten (2017)  
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https://valresultat.svt.se/2018/314801043.html 
 

● Majorna har en befolkning på 1510 invånare, med 14% från utlandet, och en av 
de högsta medelinkomsterna i vår undersökning, 25013 kr. Arbetslösheten är 
låg, 18% och 67% av befolkningen har högre utbildning. 

● Vi använde som grund för forskningen Karl Johansskolan, och kartlade 
aktiviteterna kring denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är: 43 aktiviteter och 
15 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Vi tror att det här är grannskapet med det största antalet möjligheter att utöva 
sport och konstaktiviteter i Göteborg.. 

● Studier av dessa aktiviteter visar att 22 är gratis eller upp till 200kr /månad och 
33 av 43 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i detta fall är att i vår målgrupp i Karl Johansskolan, så 
går 90,73%  i skolans Fritidsgrupper. 

 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i BILAGA 1 
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3.2. Angered, Rannebergen, Södra 
 
 

Distrikt Angered, Rannebergen, Södra 

Befolkningstal 2605 

Utländsk  Bakgrund % 71 

Medelinkomst SEK/mån 13734 

Arbetslöshet % 46 

Bostäder - Hyreslägenhet % 100 

Högre utbildning % 21 

Distrikt  

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 
 

Skolans namn 

Rannebergskolan, Fjällblomman 7, 424 

49 Angered 

Antal elever i årskurs 1 -3  133 

Antal Fritidsgrupper i skolan  3 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3  78 

Fritidsaktiviteter 28 

Allmänna Fritidsområden 6 

 
Grad av utsatthet: Utsatt område enligt Polisrapporten (2017) 
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● Angered, Rannebergen, Södra har en befolkning på 2605 invånare, med 71% 
från utlandet. Arbetslösheten är 46% och 21% av befolkningen har högre 
utbildning. 

● Vi använde  Rannebergsskolan som grund för forskningen och kartlade 
aktiviteterna kring denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 28 aktiviteter och 
6 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 13 är gratis eller upp till 200 kr 
per månad och 10 av 28 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i det här fallet är att i den målgrupp som vi undersöker i 
Rannebergsskolan,  så går 58,65% i skolans Fritidsgrupper. 

 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i BILAGA 1 
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3.3. Östra Göteborg, Bergsjön 
 
 

Distrikt Östra Göteborg, Bergsjön, Östra 

Befolkningstal 2522 

Utländsk  Bakgrund % 88 

Medelinkomst SEK/mån 11966 

Arbetslöshet % 47 

Bostäder - Hyreslägenhet % 89 

Högre utbildning % 23 

 
Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 

Skolans namn 

Solbackeskolan, Stjärnbildsgatan 2, 415 

18 Göteborg 

Antal elever i årskurs 1 -3  82 

Antal Fritidsgrupper i skolan  2 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3  40 

Fritidsaktiviteter 19 

Allmänna Fritidsområden 4 

 
Grad av utsatthet: Särskilt utsatt område enligt Polisrapporten (2017) 
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https://valresultat.svt.se/2018/314803062.html 
 

● Östra Göteborg, Bergsjön, Östra har en befolkning på 2522 invånare, med 88% 
från utlandet. Den genomsnittliga inkomsten är 11.966 kr / månad. 

● Arbetslösheten är 47% och 23% av befolkningen har högre utbildning. 
● Vi använde som bas för forskningen Solbackeskolan och kartlade aktiviteterna 

kring denna plats. 
● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 19 aktiviteter och 

4 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 
● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 19 är gratis eller upp till 200 kr 

månad och 11 av 19 har en väntelista för nya medlemmar. 
● Vad som kan observeras i det här fallet är att i den målgrupp som vi undersöker i 

Solbackeskolan, går 48,78% i skolans Fritidsgrupper. 
 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i BILAGA  1 
 

 

3.4. Lundby, Wieselgrensplatsen 
 
 
Distrikt Lundby, Wieselgrensplatsen 

Befolkningstal 2041 

Utländsk  Bakgrund % 43 

Medelinkomst SEK/mån 20211 

Arbetslöshet % 26 

Bostäder - Hyreslägenhet % 70 

Högre utbildning % 48 

  

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 

Skolans namn 

Bjurslättsskolan, Wieselgrensgatan 

11, 417 21 Göteborg 

Antal elever i årskurs 1 -3  219 

Antal Fritidsgrupper i skolan  3 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3  108 

Fritidsaktiviteter 25 

Allmänna Fritidsområden 3 
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Grad av utsatthet: Ej utmärkt enligt Polisrapporten (2017)

 
 
https://valresultat.svt.se/2018/314804027.html 
 

● Lundby, Wieselgrensplatsen har en befolkning på 2041 invånare, med 43% från 
utlandet och en en av de högsta medelinkomsterna i vår undersökning, 20211. 
Arbetslösheten är 26% och 48% av befolkningen har högre utbildning. 

● Vi använde som bas för forskningen Bjurslättsskolan och kartlade aktiviteterna 
kring denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 25 aktiviteter och 
3 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 7 är gratis eller upp till 200 kr per 
månad och 14 av 25 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i det här fallet är att  i den målgrupp som vi undersöker 
i  Bjurslättsskolan, går 49,32%  i skolans Fritidsgrupper. 

 
 
 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i  BILAGA 1 
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3.5. Norra Hisingen, Backa Röd  
  
Distrikt Norra Hisingen, Backa Röd 

Befolkningstal 1627 

Utländsk  Bakgrund % 64 

Medelinkomst SEK/mån 18909 

Arbetslöshet % 31 

Bostäder - Hyreslägenhet % 87 

Högre utbildning % 32 

  

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 

Skolans namn 

Ellen Keyskolan, Wadköpingsgatan 161, 

422 51 Hisings Backa 

Antal elever i årskurs 1 -3  154 

Antal Fritidsgrupper i skolan  4 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3  94 

Fritidsaktiviteter 27 

Allmänna Fritidsområden 6 

 
Grad av utsatthet: Utsatt område enligt Polisrapporten (2017) 
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https://valresultat.svt.se/2018/314804121.html 
 
 

● Norra Hisingen, Backa Röd har en befolkning på 1627 invånare, med 64% från 
utlandet och 16909, som medelinkomst. Arbetslösheten är 31% och 32% av 
befolkningen har högre utbildning. 

● Vi använde som grund för forskningen Ellen Keyskolan och kartlade 
aktiviteterna runt denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 27 aktiviteter och 
6 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 19 är gratis eller upp till 200 kr 
per månad och 24 av 27 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i det här fallet är att i den målgrupp som vi undersöker i 
Ellen Keyskolan, går 61,04%  i skolans Fritidsgrupper. 

 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i  BILAGA 1 
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3.6. Västra Hisingen, Biskopsgården 
 
 

Distrikt Västra Hisingen, Biskopsgården, N 

Befolkningstal 3714 

Utländsk  Bakgrund % 88 

Medelinkomst SEK/mån 12246 

Arbetslöshet % 46 

Bostäder - Hyreslägenhet % 99 

Högre utbildning % 26 

  

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 

Skolans namn 

Landamäreskolan, Daggdroppegatan 28, 418 43 

Göteborg 

Antal elever i årskurs 1 -3  260 

Antal Fritidsgrupper i skolan  3 

Totalt antal elever i Fritids i 

årskurs 1 - 3  170 

Fritidsaktiviteter 9 

Allmänna Fritidsområden 5 

 
Grad av utsatthet: Särskilt utsatt område enligt Polisrapporten (2017) 
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https://valresultat.svt.se/2018/314807011.html 

● Västra Hisingen, Biskopsgården, har en befolkning på 3714 invånare, med 88% 
från utlandet och 12.246, som medelinkomst. Arbetslösheten är 46% och 26% av 
befolkningen har högre utbildning. 

● Vi använde som grund för forskningen Landamäreskolan och kartlade 
aktiviteterna runt denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 9 aktiviteter och 5 
offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 7 är gratis eller upp till 200 kr per 
månad och 3 av 9 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i detta fall är att  i den målgrupp som vi undersöker i 
Landamärskolan, går 65,38%  i skolans Fritidsgrupper. 

 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i  BILAGA 1 
 
 
  

 
 
 
 
 

23 



 
 
3.7. Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen 
 
 

Distrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen 

Befolkningstal 1119 

Utländsk  Bakgrund % 22 

Medelinkomst SEK/mån 19798 

Arbetslöshet % 25 

Bostäder - Hyreslägenhet % 13 

Högre utbildning % 55 

  

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 
 

Skolans namn 

Frölundaskolan, Positivgatan 3, 421 51 

Västra Frölunda 

Antal elever i årskurs 1 -3  141 

Antal Fritidsgrupper i skolan  3 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3  105 

Fritidsaktiviteter 58 

Allmänna Fritidsområden 9 

 
Grad av utsatthet: Ej utmärkt enligt Polisrapporten (2017) 
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https://valresultat.svt.se/2018/314805142.html 
 

● Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen, har en befolkning på 1119 invånare, med 
22% från utlandet och 19 798 kr / månad, som en medelinkomst. Arbetslösheten 
är 25% och 55% av befolkningen har högre utbildning. 

● Vi använde som bas för forskningen Frölundaskolan och kartlade aktiviteterna 
runt denna plats. Ett intressant faktum är att skolan, trots att den inte anses ligga 
i ett utsatt område av polisen, har som upptagningsområde många områden som 
är utsatta i närheten av den, som tex Tynnered, Västra Frölunda. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 58 aktiviteter och 
9 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 17 är gratis eller upp till 200 kr 
per månad och 48 av 58 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i detta fall är att  i den målgrupp som vi undersöker i 
Frölundaskolan, går 74,47% i skolans Fritidsgrupper. 

 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i  BILAGA 1 
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3.8. Västra Göteborg, Opaltorget 
 

Distrikt Västra Göteborg, Opaltorget, Norra 

Befolkningstal 1797 

Utländsk  Bakgrund % 49 

Medelinkomst SEK/mån 20277 

Arbetslöshet % 28 

Bostäder - Hyreslägenhet % 50 

Högre utbildning % 39 

  

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 
 

Skolans namn 

Kannebäcksskolan Döv och Hörsel samt 

Tal och Språk, Bronsåldersgatan 82, 421 

63 Västra Frölunda 

Antal Fritidsgrupper  d&h 2 

Antal Fritidsgrupper  t&s 2 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3 

d&h 8 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3 

t&s 20 

Antal i årskurs 1 - 3 Döv & Hörsel 17 

Antal i årskurs 1 - 3 Tal & Språk 19 

Fritidsaktiviteter 35 

Allmänna Fritidsområden 12 

 
Grad av utsatthet: Särskilt utsatt område enligt Polisrapporten (2017) 
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https://valresultat.svt.se/2018/314805221.html 
 

● Västra Göteborg, Opaltorget, har 1797 invånare, med 49% från utlandet och 
20.277, som medelinkomst. Arbetslösheten är 28% och 39% av befolkningen 
har högre utbildning. 

● Vi använde som bas för forskningen Kannebäcksskolan och kartlade 
aktiviteterna runt denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 35 aktiviteter och 
12 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 20 är gratis eller upp till 200 kr 
per månad och 30 av 35 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i det här fallet är att  i den målgrupp som vi undersöker 
i  Kannebäcksskolan, går 95% i skolans Fritidsgrupper. 

 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i  BILAGA 1 
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3.9. Västra Göteborg,  Ängås 
 
 

District Västra Göteborg, Ängås 

Distrikt 1932 

Befolkningstal 68 

Utländsk  Bakgrund % 18205 

Medelinkomst SEK/mån 36 

Arbetslöshet % 55 

Bostäder - Hyreslägenhet % 31 

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 
 

Skolans namn 

Ängåsskolan - Safirgatan 15, 421 48 Västra 

Frölunda 

Antal elever i årskurs 1 -3  102 

Antal Fritidsgrupper i skolan  3 

Totalt antal elever i Fritids i 

årskurs 1 - 3  56 

Fritidsaktiviteter 48 

Allmänna Fritidsområden 15 

 
Grad av utsatthet: Särskilt utsatt område enligt Polisrapporten (2017) 
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https://valresultat.svt.se/2018/314805182.html 
 

● Västra Göteborg, Ängås, har en befolkning på 1932 invånare, med 68% från 
utlandet och 18.205 kr / månad, som medelinkomst. Arbetslösheten är 36% och 
31% av befolkningen har högre utbildning. 

● Vi använde som bas för forskningen Ängåsskolan och kartlade aktiviteterna runt 
denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 48 aktiviteter och 
15 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Studier av dessa aktiviteter visar att 23 är gratis eller upp till  200 kr per månad 
och 34 av 48 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i det här fallet är att  i den målgrupp som vi undersöker 
i Ängåsskolan, går 54,90% i skolans Fritidsgrupper. 

 
 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i  BILAGA 1 
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3.10. Västra Göteborg, Långedrag 
 
Obs! Det här området har en av Göteborgs högsta medelinkomster och vi valde det som 
en kontrapunkt, för att jämföra den med några av de andra stadsdelarna, särskilt de i 
Göteborg Västra. 
 
 

Distrikt Västra Göteborg, Långedrag 

Befolkningstal 2078 

Utländsk  Bakgrund % 13 

Medelinkomst SEK/mån 39539 

Arbetslöshet % 19 

Bostäder - Hyreslägenhet % 2 

Högre utbildning % 72 

Källa: SCB 2017/2018, undantag: inkomst och grad av arbetslöshet, 2016 
 

Skolans namn 

Långedragsskolan F-6, Eckragatan 36, 426 

76 Västra Frölunda 

Antal elever i årskurs 1 -3  100 

Antal Fritidsgrupper i skolan  3 

Totalt antal elever i Fritids i årskurs 1 - 3  91 

Fritidsaktiviteter 35 

Allmänna Fritidsområden 8 

 
Grad av utsatthet: Ej utmärkt enligt Polisrapporten (2017) 
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https://valresultat.svt.se/2018/314805021.html 
 
 

● Västra Göteborg, Långedrag, har en befolkning på 2078 invånare, med 13% från 
utlandet och 39.539 kr / månad, som medelinkomst. Arbetslösheten är 19% och 
71% av befolkningen har högre utbildning. 

● Vi använde som grund för forskningen Långerdragsskolan F-6 och kartlade 
aktiviteterna runt denna plats. 

● Den totala fritidsverksamheten som finns i detta grannskap är 35 aktiviteter och 
8 offentliga rekreationsområden där människor kan tillbringa sin fritid. 

● Genom att studera dessa aktiviteter fann vi att 6 är gratis eller upp till 200 kr per 
månad och 32 av 35 har en väntelista för nya medlemmar. 

● Vad som kan observeras i detta fall är att  i den målgrupp som vi undersöker i 
Långedragsskolan F-6, går 91% i skolans Fritidsgrupper. 

 
 
Se listan över aktiviteter och offentliga rekreationsområden som finns i  BILAGA 1 
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4. QUALITATIVE FINDINGS KVALITATIVA RESULTAT 
 
4.1 Availability and place Tillgänglighet  

● Vanligtvis väljer barnen som deltar i fritidsaktiviteter aktiviteter nära hemmet.          
De som inte väljer nära hemmet har letat efter en speciell aktivitet och har sökt               
tills de hittat den. 

● Vissa sporter är mycket dyra. För dessa organisationer är det svårt att göra det              
billigare eller till och med skapa platser för nya barn. De flesta av dessa              
organisationer arbetar specifikt för att göra sporten överkomlig och tillgänglig          
men det är inte alltid möjligt, vilket gör det svårt att nå alla slags barn. 

● Många sporter och fritidsaktiviteter söker fler ledare och arenor. I intervjuer           
känner många att chansen till expansion och att ta in fler barn verkar omöjlig på               
grund av denna brist på resurser och arenor. 

● Vanligtvis är det föräldrarna som hittar aktiviteterna för barnen. Och det är            
också dessa föräldrar som gör aktiviteterna möjliga eftersom de hjälper till som            
volontärer, som ledare och genom att göra andra saker som medlemmar i dessa             
organisationer. I områden där föräldrar inte blir involverade, kämpar         
organisationerna att för att kunna fortsätta sin verksamhet. Detta ökar också           
segregationen. 

● Många intervjuade personer visade intresse för att delta i en aktivitet men            
frågade först om kostnaden för verksamheten och tänkte att undersökningen          
skulle erbjuda en viss tjänst. Detta visar att de ekonomiska möjligheterna är            
olika och att fler aktiviteter med låg kostnad eller fri entré behövs. 
 

4.2 Segregation  
Segregationen inom sport och områden beror på många olika saker. En           
anledning som vi såg i segregationsstrukturen var att några av klubbarna har            
tilldelats områden där de måste arbeta. Dessa områden bestäms vanligtvis av           
människor högre upp i organisationen. Syftet med detta är att se till att alla              
klubbar har studenter i närområdet och också ett sätt att dela upp ansökningar             
mellan klubbarna i området. En effekt av detta är att barnen bor, går i skolan och                
gör sina aktiviteter i samma område. Möjligheten att träffa nya människor med            
annan bakgrund eller i en annan socioekonomisk situation minskar. Inga nya           
mötesplatser utanför det bekväma närområdet skapas. Segregationen fungerar på         
samma sätt i Långedrag som i Rannebergen. 
 
En hel del faktorer för segregation som vi såg var baserade på var människor              
bor. Så tills vi lever i en mer blandad omgivning och samhälle kommer             
människor att segregeras. 
Det finns brist på mötesplatser och trots att många organisationer försöker ha            
projekt och möten med andra klubbar inom sin sportaktivitet längre bort tar det             
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tid att skapa förändringar. Många organisationer försöker aktivt slåss mot          
segregationen! 

 
 
4.3 Kommunikation & Språk 

● Info på hemsidor är huvudsakligen skrivet på svenska. Mycket få använder           
engelska, arabiska eller andra språk. Det gör det svårt för folk som inte talar              
svenska att förstå aktivitetsinformationen. Så även om dessa föräldrar skulle          
vilja engagera sig skulle det vara mycket svårt, kanske till och med omöjligt, att              
kunna delta. 

● Många gånger fanns det svårigheter att få information och hitta aktiviteter i            
grannskapet. Vissa telefonnummer fungerade inte, och informationen och        
språket som talades var mestadels svenska och engelska. För människor som inte            
talar språket är det här svårt och de kanske inte kan skriva in sina barn. Vi hade                 
ett fall i undersökningen där barnen hjälpte oss att fråga sina pappa frågor då han               
inte talade svenska eller engelska. 

● Trots att de flesta med utländsk bakgrund i Göteborg talar arabiska var det svårt              
att hitta information på detta språk i vår undersökning. 
 
 
4.4 Barnens engagemang 

● Många barn från grannskapet sa att de brukar knacka på andra barns dörrar och              
bjuda in dem till aktiviteter på olika offentliga platser. Så vi tror att en karta med                
information om offentliga rekreationsområden verkligen är lika användbart som         
aktiviteterna med fritidsledare. 

● Det finns en organisation där du kan låna utrustning för att leka gratis. Här hittar               
du allt från skidutrustning till cyklar och badmintontillbehör. Den heter Fritids           
Banken; Detta var info som vi fick när vi pratade med barn som frekventerade              
platsen. 

 
 
4.5  KARTA & BLOG 

● Alla dessa forskningsresultat är nu utmärkta på en Google Map karta, som kan             
ses i länken nedan. 

● Den här kartan innehåller: Alla aktiviteter som finns i varje grannskap. Var och             
en av dem ligger i olika lager, så när man vet det kan man hitta de specifika                 
aktiviteterna i det område man är intresserad av. 

● När du klickar på en aktivitet visas en resumé av den med kontaktuppgifter och              
information. Det kommer också att finnas information om priset. Vi tror att            
denna karta kommer kunna användas av barn och föräldrar att hitta olika            
aktiviteter inom sport och kultur. Vi skulle vilja göra den här kartan tillgänglig             

 
 
 
 
 

33 



 
för alla för att ge en chans att hitta fritidsaktiviteter i de bostadsområden vi har               
undersökt. 

● I denna karta, förutom aktivitetsinformation, har vi utmärkt alla offentliga          
rekreationsområden som man kan hitta i grannskapet, vilket kan hjälpa barn och            
föräldrar att organisera aktiviteterna själva. 

 
 

 
 
 
https://drive.google.com/open?id=1EsSoCNZjdLPW2Hd38nPMAsaDJa9ZYTpv&usp=
sharing 
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5. JÄMFÖRANDE ANALYSER 
 
5.1 Totala Aktiviteter och Områden 
 
Denna undersökning hittade totalt 327 möjligheter till instruktörsledda aktiviteter och          
83 offentliga rekreationsplatser i Göteborg. 
Det finns en stor skillnad mellan fördelningen av verksamheten i Göteborgs olika            
stadsdelar . Vi ser att Askim Frölunda, Västra Göteborg, Ängås och Majorna, är de som               
har flest aktiviteter tillgängliga för barn på fritiden, och de områden som har minst antal               
aktiviteter är Biskopsgården, Östra Göteborg och Bergsjön. 
Biskopsgården, Östra Göteborg och Bergsjön är de mest befolkningstäta områdena och           
har också den högsta andelen invånare med utländsk bakgrund. 
Observation av Västra Göteborg, Ängås, visar att informationen att av dess 63            
aktivitetsmöjligheter är 15 offentliga rekreationsområden och 48 är instruktörsledda         
aktiviteter och av de sistnämnda har 34 en väntelista. Det betyder att även om det finns                
ett stort antal aktiviteter så har de flesta inte några lediga platser för nya barn i sin                 
verksamhet. 
 
Det som är intressant att se i vår undersökning är att även om Askim Frölunda inte är                 
listad som ett utsatt grannområde av polisen vet Cirkus Unik, som för närvarande             
arbetar i den lokala skolan, att många av skolans elever kommer från Tynnered som är               
en särskilt utsatt område. 
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Totala fritidsaktiviteter per område 

 

 
 
Not listed - Ej utmärkt 
Vulnerable - Utsatt 
Highly vulnerable - Särskilt utsatt 
 
5.2 Befolkning och fritidsaktiviteter  
 
Vi observerar att befolkningstaletär omvänt proportionellt mot aktivitetsmöjligheterna,        
särskilt tydligt i Västra Hisingen, Biskopsgården, vilket är det mest befolkade området            
och samtidigt det som har minst antal aktiviteter tillgängliga för sin befolkning. 
I jämförelse kan vi se att de minst befolkade stadsdelarna Majorna och Askim Frölunda              
är de som presenterar det högsta antalet möjligheter till aktivitet. 
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 Tabellen ovan visar antal personer och aktiviteter i varje område och färg visar grad av 
utsatthet 
 
5.3 Tillgång till lediga platser i fritidsaktiviteter 
 
Forskarna kontaktade alla aktiviteter för att förstå om de organisationer som är upptagna             
i ett område automatiskt skulle kunna ge nya barn en plats i sin aktivitet. Vad vi                
upptäckte var att några av de områden med till synes många aktiviteter, där var              
aktiviteterna redan fullbokade med långa väntelistor. 
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5.4 Utländsk bakgrund X Social utsatthet 
 
Vår undersökning visar att det finns en tydlig koppling mellan ett områdes grad av              
utsatthet  och dess andel invånare med utländsk bakgrund. 
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Tabellen ovan visar antal personer med utländsk bakgrund i varje område och färgen 
visar graden av utsatthet 
 
5.5 Utländsk bakgrund och tillgång till fritidsaktiviteter  
I tabellen ovan kan du se att Biskopsgården, Bergsjön och Rannebergen är områdena             
med högsta utländska befolknings andelen i staden. Om du jämför r siffrorna med             
rekreationsmöjligheter som visas nedan, är det också de som har minst möjligheter till             
tillgängliga aktiviteter. När det gäller segregation är denna faktor avgörande och           
kommer att påverka både området och de människor som bor där. 
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Område 

Befolkning med 

utländsk 

bakgrund 

Fritidsaktiviteter 

och allmänna 

rekreationsområd

en 

Majorna-Linné 211 58 

Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen 246 67 

Långedrag 270 43 

Lundby 878 28 

Opaltorget 881 47 

Norra Hisingen 1 041 33 

Ängås 1 318 63 

Rannebergen 1 850 34 

Bergsjön 2 219 23 

Biskopsgården 3 268 14 
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6. SLUTSATS  
I denna undersökning hittades totalt 327 aktivitetsmöjligheter organiserade av         
institutioner och 83 offentliga rekreationsområden i de områden som studerades i           
Göteborg. 
Vi fann att det finns en stor skillnad mellan antalet aktivitetsmöjligheter och            
distributionen i Göteborgs olika stadsdelar. En viktig information som vi funnit är att             
området med den största befolkningen i Göteborg i denna studie, Biskopsgården, är det             
område som har minst aktivitetsmöjligheter för barn i vår målgrupp från årskurs 1 till 3.               
Många av barnen i stadens mest utsatta stadsdelar har inte tillgång till organiserade             
aktiviteter inom sina områden. Detta gör att dessa barn berövas en möjlighet att             
utvecklas, vilket dessa aktiviteter bevisligen ger. 
 
 

 
Tabellen ovan visar att några av de mest utsatta områdena är de som har minst möjlighet                
till fritidsaktiviteter i staden. Undantaget är Ängås som är ett utsatt område men trots detta               
verkar ha många möjligheter, men som vid närmare studie inte har några platser för nya               
barn. 
Denna brist på lediga platser är ett mönster i hela staden, som visas i figuren nedan. 
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Tillgänglighet av lediga platser i aktiviteter 

 
 
 
Av alla aktiviteter som finns i staden har endast 26,9% platser för fler och / eller nya                 
barn och finns bara inom olika sporter (speciellt lagsporter, men inte i kultur. Det finns               
en grundläggande skillnad, sporten stöder fler barn per aktivitet, medan kulturen i            
allmänhet är mer individuell. Det är mycket viktigt att kulturaktiviteterna blir ännu mer             
aktiva i kampen för att bli mer tillgängliga, bättre inskrivningsrutiner, språk på            
hemsidan etc. Detta visar behovet av att skapa nya aktivitetsmöjligheter, speciellt i de             
mest utsatta områdena och inom kulturen. 
Vi finner dessa resultat mycket intressanta, för i början av forskningen trodde vi att det               
fanns aktiviteter tillgängliga även i stadens mest utsatta områden, men att de flesta i              
staden, särskilt de med utländsk bakgrund, inte kunde hitta dem, eftersom de inte var              
väl annonserade och att de inte informerade på andra språk än svenska. Detta är bara               
delvis sant. Vi ringde alla aktiviteter och de har inte personer i sin personal som talar                
andra språk än svenska, förutom engelska. I slutet av denna undersökning ser vi att              
bristen på platser för nya barn är det svåraste problemet, också på grund av det faktum                
att det inte är lika lätt att lösa som marknadsföringsfrågor. 
När vi pratade med organisationerna uttryckte de sitt behov av fler resurser för att kunna               
utöka sin verksamhet. Vår forskning visar den absoluta nödvändigheten av att dessa            
organisationer finns inom varje område. Segregation är en viktig fråga för Göteborgs            
stad vilket visas både i kvalitativ och kvantitativ forskning. Tillgängliga möjligheter till            
fritidsaktiviteter i områden med stor befolkning, främst av utländsk bakgrund, är mycket            
viktiga. 
Som vi ser nedan är antalet aktiviteter i områdena med stor befolkning med utländsk              
bakgrund omvänt proportionellt mot befolkningstalet. Där vi har den största utländska           
befolkningen fann vi minst aktivitetsmöjligheter. Förutom i Ängås, vilket visar att det            
är en tendens och inte en fullständig bekräftelse. 
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Tabellen visar också att utvärderingen av grad av utsatthet klassificerad av polisen och             
här belyst i trafikljusfärger från grönt för låg grad av utsatthet till rött för särskild               
utsatthet, står i proportion till antalet invånare med utländsk bakgrund i området. Genom             
att jämföra båda dessa data kan vi se att de mest utsatta områdena i staden också har det                  
högsta antalet invånare med utländsk bakgrund. 
 
 

Område 

Befolkning med 

utländsk 

bakgrund 

Fritidsaktiviteter 

och allmänna 

rekreationsområd

en 

Majorna-Linné 211 58 

Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen 246 67 

Långedrag 270 43 

Lundby 878 28 

Opaltorget 881 47 

Norra Hisingen 1 041 33 

Ängås 1 318 63 

Rannebergen 1 850 34 

Bergsjön 2 219 23 

Biskopsgården 3 268 14 

 
En annan viktig information som den kvalitativa forskningen ger oss visas inte av             
siffror utan av intryck. Det saknas tillgänglig information på internet om aktiviteterna            
och deras tillgänglighet. 
Informationen är på svenska, ibland på engelska och ingen alls på andra språk som              
arabiska, till exempel, vilket den största gruppen med utländsk bakgrund i Göteborg            
talar. 
 
All information som vi presenterar i denna rapport och i Google Maps kartan belyser              
vikten av att aktörerna, privata, offentliga eller icke-statliga organisationer i dessa           
områden får mer resurser för att kunna skapa nya möjligheter till aktiviteter för barnen,              
särskilt i de mest utsatta stadsdelarna i Göteborg. Initiativ för integrering kräver åtgärder             
inom många områden och för att bekämpa segregation måste vi börja med de små              
barnen och vi måste agera snabbt. Ett effektivt verktyg för integrering är att ge barnen               
möjligheter till utveckling genom att tillhandahålla fysiska och kulturella         
fritidsaktiviteter.  
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https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report

 
 
 
 
 

47 
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http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/solbackeskolan-f-6/forskoleklass-och-fritidshem/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_QNCDQ0cA5yNnD2djY0tTIz0w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgDdiE4P/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/solbackeskolan-f-6/forskoleklass-och-fritidshem/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_QNCDQ0cA5yNnD2djY0tTIz0w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgDdiE4P/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/solbackeskolan-f-6/forskoleklass-och-fritidshem/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_QNCDQ0cA5yNnD2djY0tTIz0w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgDdiE4P/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/solbackeskolan-f-6/forskoleklass-och-fritidshem/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_QNCDQ0cA5yNnD2djY0tTIz0w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgDdiE4P/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
https://valresultat.svt.se/2018/314804027.html
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=53980088&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=53980088&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=53980088&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bjurslattsskolan/kontakt/!ut/p/z1/hY2xCsIwGISfpmv-Pxq0ugWVQhUcG7NIKmlaSJOSRgM-vQEnQfG2u_uOAwkCpFOPwag4eKds9he5urJFhbRm9IjnEpEf9hvKKNJqt4bmHyBzjT_EEWqQxvr2fcVduywNyKA7HXQg95DjPsZp3hZYYEqJGO-N1eTmxwK_TXo_RxCfJEyjeJ50w19hRh6U/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bjurslattsskolan/kontakt/!ut/p/z1/hY2xCsIwGISfpmv-Pxq0ugWVQhUcG7NIKmlaSJOSRgM-vQEnQfG2u_uOAwkCpFOPwag4eKds9he5urJFhbRm9IjnEpEf9hvKKNJqt4bmHyBzjT_EEWqQxvr2fcVduywNyKA7HXQg95DjPsZp3hZYYEqJGO-N1eTmxwK_TXo_RxCfJEyjeJ50w19hRh6U/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bjurslattsskolan/kontakt/!ut/p/z1/hY2xCsIwGISfpmv-Pxq0ugWVQhUcG7NIKmlaSJOSRgM-vQEnQfG2u_uOAwkCpFOPwag4eKds9he5urJFhbRm9IjnEpEf9hvKKNJqt4bmHyBzjT_EEWqQxvr2fcVduywNyKA7HXQg95DjPsZp3hZYYEqJGO-N1eTmxwK_TXo_RxCfJEyjeJ50w19hRh6U/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bjurslattsskolan/kontakt/!ut/p/z1/hY2xCsIwGISfpmv-Pxq0ugWVQhUcG7NIKmlaSJOSRgM-vQEnQfG2u_uOAwkCpFOPwag4eKds9he5urJFhbRm9IjnEpEf9hvKKNJqt4bmHyBzjT_EEWqQxvr2fcVduywNyKA7HXQg95DjPsZp3hZYYEqJGO-N1eTmxwK_TXo_RxCfJEyjeJ50w19hRh6U/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bjurslattsskolan/kontakt/!ut/p/z1/hY2xCsIwGISfpmv-Pxq0ugWVQhUcG7NIKmlaSJOSRgM-vQEnQfG2u_uOAwkCpFOPwag4eKds9he5urJFhbRm9IjnEpEf9hvKKNJqt4bmHyBzjT_EEWqQxvr2fcVduywNyKA7HXQg95DjPsZp3hZYYEqJGO-N1eTmxwK_TXo_RxCfJEyjeJ50w19hRh6U/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=fh&hg=L0&vg=Elever+och+grupper&sy=0&varid=26&varid=36&varid=35&year=2017&area=101&area=-99&render=true&mode=1#tab-1
https://valresultat.svt.se/2018/314804121.html
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=99852133&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X


 
=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skol
kod=99852133&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X 

● Muntlig information , 20181011- Information via telefonsamtal med  Ellen Key 
skolans Administratör. 
 

Västra Hisingen, Biskopsgården,N 
● Statistiska Centralbyrån SCB (2017/2018, förutom medianinkomst och 

sysselsättningsgrad som är från 2016). Kommunvalet Göteborg: Västra 
Hisingen, Biskopsgården, N.Hämtad 2018-10-09 från: 
https://valresultat.svt.se/2018/314807011.html 

● Skolverket (2017/2018). Grundskolan-Elevstatistik: uppgifter för skolenheten 
Landamäreskolan F-3.Hämtad 2018-10-09 från: 
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report
=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skol
kod=38862939&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X 

● Skriftlig information via nätet  20181012 -Information via email från 
Landamäreskolans Administratör 
 

Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen 
● Statistiska Centralbyrån SCB (2017/2018, förutom medianinkomst och 

sysselsättningsgrad som är från 2016). Kommunvalet Göteborg: 
Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen. Hämtad 2018-10-09 från: 
https://valresultat.svt.se/2018/314805142.html 

● Skolverket (2017/2018). Grundskolan-Elevstatistik: uppgifter för skolenheten 
Frölundaskolan F-6. Hämtad 2018-10-09 från: 
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report
=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skol
kod=93274212&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X 

● Skriftlig information via nätet  20181012 -Information via email från Rektorn på 
Frölundaskolan F 6  

 
Västra Göteborg 

A) Opaltorget, No 
● Statistiska Centralbyrån SCB (2017/2018, förutom medianinkomst och 

sysselsättningsgrad som är från 2016).Kommunvalet Göteborg: Västra 
Göteborg, Opaltorget, Norra.Hämtad 2018-10-09 från: 
https://valresultat.svt.se/2018/314805221.html 

● Skolverket (2017/2018). Grundskolan-Elevstatistik: uppgifter för 
skolenheten Kannebäcksskolan Döv & Hörsel.Hämtad 2018-10-10 från: 
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1
&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunko
d=1480&p_skolkod=56339656&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X 
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https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=99852133&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=99852133&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://valresultat.svt.se/2018/314807011.html
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=38862939&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=38862939&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=38862939&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://valresultat.svt.se/2018/314805142.html
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=93274212&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=93274212&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=93274212&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://valresultat.svt.se/2018/314805221.html
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=56339656&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=56339656&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=56339656&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X


 
● Skolverket (2017/2018). Grundskolan-Elevstatistik: uppgifter för 

skolenheten Kannebäcksskolan Tal & Språk.Hämtad 2018-10-10 från: 
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1
&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunko
d=1480&p_skolkod=55529681&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X 
 

B) Ängås 
● Statistiska Centralbyrån SCB (2017/2018, förutom medianinkomst och 

sysselsättningsgrad som är från 2016). Kommunvalet Göteborg: Västra 
Göteborg, Ängås.Hämtad 2018-10-09 från: 
https://valresultat.svt.se/2018/314805182.html 

● Skolverket (2017/2018). Grundskolan-Elevstatistik: uppgifter för 
skolenheten Ängåsskolan.Hämtad 2018-10-09 från: 
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1
&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunko
d=1480&p_skolkod=67435601&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X 

● Muntlig information , 20181011- Information via telefonsamtal med 
Kontorspersonal på Ängåsskolan 
 

C) Långedrag 
● Statistiska Centralbyrån SCB (2017/2018, förutom medianinkomst och 

sysselsättningsgrad som är från 2016). Kommunvalet Göteborg: Västra 
Göteborg, Långedrag. Hämtad 2018-10-10 från: 
https://valresultat.svt.se/2018/314805021.html 

● Skolverket (2017/2018). Grundskolan-Elevstatistik: uppgifter för skolenheten 
Långedragsskolorna.Hämtad 2018-10-10 från: 
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report
=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skol
kod=28236603&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X 

● Muntlig information , 20181015- Information via telefonsamtal med 
Långedragsskolans Administratör.  
 

  

8. BILAGA 1 - Komplett lista med fritidsaktiviteter och allmänna 
rekreationsområden 
 
Komplett lista med fritidsaktiviteter - Bilaga 1 
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https://valresultat.svt.se/2018/314805182.html
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=67435601&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=67435601&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=67435601&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://valresultat.svt.se/2018/314805021.html
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=28236603&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=28236603&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2017&p_lankod=14&p_kommunkod=1480&p_skolkod=28236603&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=X

